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Så er det endelig blevet tid til

M e r e  K a f f e  
Koncert og fællessang med 

BrogaardAndersenDuo
Kristina Brogaard og Søren Andersen har deres nye show klar, fyldt 
med sange, fællessange og hyggelig magi. Et løfte til en søster, 
danner baggrund for at duoen kommer til Korning for at gi en støt-
tekoncert til fordel for Korninghus.

Vel mødt til underholdende og musikalsk show med 
BrogaardAndersen Fredag d. 18. marts kl. 19.30 i Korning Kirke.Fredag d. 18. marts kl. 19.30 i Korning Kirke.

Praktisk info: 
Tilmelding - senest 14. marts - sker pr. telefon eller SMS til Christina 
2171 6332 eller Mogens 2966 2728. 

Oplys navn og antal. 

Man får besked om der er plads. Herefter betaler man til 
Korninghus, enten via MobilePay 18204 eller kontonummer 1681 
3227202857 - og så er billetten i hus.

Billetprisen på minimum kr. 100,- går ubeskåret til Korninghus. 

Efter koncerten, som primært henvender sig til voksne, serveres en kop 

kaffe. 

Arrangør:    
BrogaardAndersen Duo i samarbejde med Korninghus og menighedsråd. 

Se hilsen på bagsiden



Kære alle i Korning og omegn.

Jeg ved, at mange af jer kendte Vibeke Hansen og at hun var enorm glad for at bo 
i byen. Hun følte sig for alvor hjemme og nød at tage del i foreningslivet på mange 
måder. 

Det er både rørende men også lidt hårdt at skrive til jer, men jeg vil gerne fortælle 
kort om baggrunden for arrangementet d. 18. marts. 

Foråret 2020 fik Vibeke en idé - Kristina, vil du og Søren ikke komme og spille i 
Korning? Så kan vi lave en støttekoncert og samle ind til Korninghus?

Det ville vi selvfølgelig gerne, og hverken hun eller jeg havde på det tidspunkt no-
gen forestilling om, at hun ikke selv skulle stå for arrangementet. 

1. dec. 2020 tikkede en besked ind fra Vibeke tidligt om morgenen…

Godmorgen søster.
Puha, vil du love mig en ting… at følge op på støttekoncert i 
Korning hus. Jeg har tænkt på det hele natten. Men nu har jeg 
overgivet opgaven til dig…
Tak
Knus søster

Fritjof og Mogens har taget hånd om al det praktiske og Søren og jeg har samlet et 
lille “show” eller musikalsk indslag for jer med fællessange, vore egne sange, sjove 
og eftertænksomme ord på vejen og lidt finurlige indslag. En hyldest til livet og hå-
bet og med et ønske om at give jer en glad og mindeværdig aften. 

De bedste hilsner 

Kristina Brogaard

Om BrogaardAndersen:
Duoen har de seneste 3 år skrevet mere end 20 sange sammen, - sange som ofte
har et billedsprog hentet fra Biblen og med nutidige og moderne vinkler i ord og 
toner. Det er sange om alvor og leg og lidt om kærlighed. Sange om når vi mister 
grebet,om at holde modet oppe og fast i troen. Sange fra et levet liv og sange for 
sjov. Nyd Sørens finurlige tekster iklædt Kristinas harmoniske melodier.

Om dem selv fortæller de:
Vi elsker at fortælle gode historier, at skrive og spille sange sammen. Den glæde 
vil vi gerne dele med andre. 

Kontaktinfo:Kontaktinfo:
kristinaogsoeren@gmail.com

2489 9493
ba-musik.dk

facebook.com/brogaardandersen


